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Hij werd geboren op 29 april 1915 te 
Losser en overleed plotseling, voor

zien van de ziekenzalving, in zijn huis 
te Enschede op 23 juli 1987. 

De H. Eucharistie bij zijn Uitvaart 
werd gevierd in de " Goede Herder" 

kerk te Enschede op 27 juli, waarna 
de crematie volgde te Usselo. 

Bijna 45 jaar zijn zij in grote trouw 
en zorgzaamheid gehuwd geweest. 
Een leven vol werken en zorgen heeft 
hen beiden tot een hechte verbonden
heid gebracht, waardoor dit plotse
ling sterven des te harder is aange
komen. 

Natuurlijk wisten zijn dierbaren wel , 
dat zijn hart erg zwak was, maar zo 'n 
snel afscheid is moeilijk te verwerken . 

Zij zijn allereerst gelukkig geweest 
in hun gezin met de drie kinderen en 
wisten zich de lieve grootouders van 

vier kleinkinderen . - Maar naast de 
zorg voor het gezin, kwam de zorg 
voor de zaak, die hij in Glanerbrug 
had opgericht. Het waren lange werk 
dagen in noeste arbeid, zonder zich
zelf te sparen. - Tijd en gelegenheid 
voor eigen hobby's waren er niet, 
terwijl hij aan z'n schildersbedrijf wel 
een hobbyzaak toevoegde om voor 
anderen, hobby 's mogelijk te maken . 

Vader kon niet stil zitten : zelfs op 
zijn sterfdag had hij nog naar de zaak 
willen gaan. Deze trouw aan z'n gezin 
en aan zijn zaak kreeg gedurende zijn 
gehele leven nog een extra demensie 
door zijn trouw aan geloof en Kerk . 

Hij voelde zich een eenvoudige ge
lovige, die zonder veel woorden zijn 
gezin voorging in een gelovige levens
houding. 

Moge God aan deze zorgzame en 
gelovige christ•en, die leefde voor 
aJlen die hem waren toevertrouwd, 
een plaats geven van rust en gebor
genheid in het Vaderhu is. 

Uit dankbaarheid voor Uw meeleven 
Mevr. M.A.M. Morshuis-

van der Meer 
Kinderen en kleinkinderen 


